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Fondita en 1914-Januaro-Junio 1961-Nova serio no 15/16

VEGETARANO
***********************.

Organo de Tutmonda Esperantista Vegetarana  Asocio (T. E. V. A.
kaj de Naturista Fako de S. A. T.

Dank'al la internacia Lingvo ESPERANTO, la revuo "Vegetarano"
celas faciligi la intersanĝo de ideoj kaj sportoj pri VEGETARISMO
kaj NATURISMO tra la tuta mondo. Gi informadas la Esperantistojn
pri tiaj ismoj, kaj montradas al la naturistoj kaj vegetaranoj la
rolon de la Insternacia Lingvo por la progreso de ilia movado.

Eldonanto: jehezkel Dum
Vogetara kolonia-Amirim,herom  ha'Galil, Israel°.

VEGETARISLO KAJ LIBERS)CIA ORDD.
La fundamentaj bazoj de la  morgaua mondo.*******************************************

La homa gento pliiĝas rapidege. Komparo la stato 1800 tria-
blilis ties nombro. Lau plej novaj kalkuloj oni kalkulas por la
jaro 2000 je 5 miliardoj, por la jaro 2050 -.proksime jo 10 mili-
ardoj da homoj. ^

Sed kiel aspektas la pliigo de 1a nutraloj? Lau konstatoj de
U. N., nuntempe estas 2/3 gis 3/4 de la homoj subnutritaj. Per mod-
ernigo de la agrikulturu kaj akvumigo do dezertregionoj, speciale er

*********

'egetarismo 'ne estas ĉio. sed sen vegetarismoiCio estas nenio?
Eduard Baltzer.
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Tutmunda Esperanta-Vegetara Asocij. (T.-.V.A.) Fondita 1955.
Fondinto: N. B. Havkin (1874-1957).
Prezidanto: (Vakas)

Landaj sekretarioj:

Bulgarujo-Akademiano J.H.Krestanov. 6 Septemvri 2, Sofia.
Cehoslovalzr—Ing. B. Molnar, Naprstkova 9; Praha 1.
Germanujo--U.E.A. Delegito, S-ro T.W.Teich, Postfach 121

Moenchengladbach, (Nordrheim).
Israelo-S-ano J. Dorn, Vegetara Kolonio Amirim, Merom Ha'Galil.
Polujo -S. 'Iogdanovicz Wisla 35, Pow, Cieszyn.

Kunlaboranto-M. Lubecki, Okreg 2, M 45 Warszawa

Noto: Ciuj sokretarioj estas provizoraj.
Dumvivaj membroj:
1. S-re Adolf Mosch Germanujo.
2. S-ro Fred Nieseler - Germanujo
3. S-ro Stanislav Bogdanovicz - Polujo.
**************************************************************

**************

- Disvastigi Esperanton inter vegetaranoj kaj instrui la mo..
..alan kaj naturan vivtonadon vegetaran  inter Esperantistoj.

****************
-Fondi koloniojn de esperantistoj kaj vegetaranoj kn ap1i )
de konvenaj industrioj.

****-1.1~11******

-Kuragigi la fondigon de tiaj asocioj en diversaj landoj
kaj organizi ilin en unu tutmonda asocio.

*****************
- Membroj de la asocio, estas esperantistoj au vegetaranoj au•

ambau samtempe, viroj kaj virinoj - san diferenco de nacieco
kaj politika vivkoncepto, ekde la ago de 17 jaroj kiuj trovigi
en unu de la du movadoj almenau unu jaro.

******)**********
(El la Statu j
	

E. 	 17,1. T-

"VEGETARANO" vegetara revuo, multoblic-ita en AMIRIM,
(Vegetara Kolonio) Meram ha'Galil 	Israel°.
Eldonas kaj redaktas: Jeh, el Dorn.
Pago por 1 sinsekvaj '*-roj - 10 respondkuponoj au egalvaloro.
(Ekde n-ro U:-.,gVEGEIT4RANO" apers1au  la eblecojJ).

,~5,nirrr,
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malevoluitaj landoj, povas la rikltoj plimultia. Sed nUn
tempe estas en iriultai. landoj reduktitaj la rikoltterenoj
helpe .s.tataj subvencioj kaj krom tio ankorau grandaj kvan-
toj da rikoltproduktoj estas rezervataj kaj se ili per tia
fariGas malumblaj detruitaj: Tiel oni altentenas la
prezojn, la agronomian gruhdrenton kaj la kapitalismont

Ne estas malfacile konstati, ke tiu state kontrauas la
etikon kaj la prudenton: Ur4s ke &,-eu tiaj ekonomibrem-
zamaj absurda'jojl Je kiaj teruraj malesperiagoj estas pe-
lataj plenumi la homamasoj starantaj ĉe la rando de l'mal-
satpgreo; 	 s tiaj. - de homoj kauzataj-naturkontrAu - sta-
toj estos fundamente '".anc'ibtaj kaj plibonigotaj. Cu ekster,
mu sin reciproke la miliardamasoj da homoj, por ke la ven-
kontoi dume satiGU pere de la tc;rproduktoj de la pereiitop

La homa fantazio ne kapablaS imagi al si tian malfeliĉbn,
kaj al ĉiu respondeckonscia homo estas prezentata la demand.
Kio estas Zarenda ĉi-tie? La "Ligo de libersociaj vivrefo
uloj" (Bund Freisociaier Lebensreformer) donas la jenan re
spondon: "La homaro elkrskas. 01 la malperfektdloj do la

la fdisnuna ekonomiordo per transiro al natura, organisma ka
homkonvena libersocia ordo. Nur sur la nova, firma funda-
mento de tiu-ĉi .progtegema socia kaj libera merkato povos
disvastia senPerforte la vegêtatismo kun ĉiuj siaj. konse
vencoj.

Estas ja fakto, kiu konstante plidiskonias ke besto
donas al la homo nur parton de la nutralo kiun gi. mam be-
zonas. Lau la bestspeco zumiaas la perdo Gis 70, 80, 901
cc 951 La nutrilo sur la -Iirkauväjo trans la besto, mai-^

sparas do-nutralojn kaj grundon. Kie nua viandmanganto
sin nutras, povas vivadi plej bone 10 vegetaranoj. La veg
tara nutradmaniero liberigas do tiam da grundon, ke ni pov
us trankvile atendi la dekobligon de la homaro.

Kunlige, la problemo de la nutri$o staras  la problemo
la sufiĉa kvanto da trink-kaj. uzadakvo. Cu ni povos - sub
la daurigo de la viandnutrado - provizi  estonta al miliar

doj da homoj biologian neriproeblan askvon, kiam ni plii-
gas la bestpastejojn kaj terenojn por bestnutrigo, kaj sen

arbigas la ankorau disponebiajn.arbarojn en la fontoregion
oj kaj la grandaj praarbarregionoj en transmaraj landoj?
D-ro Bernhard Grzimek montris klare al ni per sia filmo:

"Ne plu 	 Po sovacia`j bestej"., kion ni en Ameriko kaj
• nuntampe en Af1 	 erdas
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o
r.tio ni
la eiseki$ do la grundo p

Perdos ambau: akvon kaj nutra3ojn.
Jam nun la naturo avertas-haltu! Iam  nune kaj anIcorau pli en
la estonto, ni bezonos urâ'e pli grandajn arbarregioncin kiel
akvorezervejej kaj por ogaligo_de l'grundfertilece. Anstatau
senarbigo kaj elradikiT, devas esti ĉie plantotaj arbaroj, ne
nur sole arbararboj kaj arbustc,j, sed fruktarboj kaj.beerarbustci
kitij pIGnamos duoblan celon, pli da arbaro en la fruktlandofi
pli da fruktterenol en la arbarregionoj en kiuj per torenspara
agrikulturo, multaj homoj trovos siajn bGnan viv-kaj nutrobazcn.

Nuntempe'apenau ekzistas ankorau industriltato, kie la, indus,--
tri'laboriSt,arû vivas en ligo kun la naturo. La grandparto de

popoltavolj vivadas-au pli bone dirite-vegetas, kunhurtigir--
taj en grandurboj kaj industridistriktoj-  Ankau en Afriko kaj
Azio estas tiu ì cnr:duo 'liam pli aplikata. Kvazau kiel fungoj
olkreskas novaj grandurboj. Nik0nas la ne.gativajn sekvojn deA.
ei grandurbaj influ,j sur la spirito kaj morala sintn,.procipo
ie la junularo. Ni scias kiel statas la saneco dela termitece
en malvastaj konstruaIij svarmantaj amasoj: La homo estas tieA
ĉi en plej grania danger,), perdi-sonreste-sian propran 'miGn":
La maldensigo kaj plejeblzo 1 di$sÇdlvao do  ĉi amaskunigt..j, de-
vas esti nia celo.

La plejparte trc malgrandaj areoj -10  la rruprahojmo de l'nun-
tenpo kaj ia frukt-legomgardeneto certe ne sufiĉas por la log-
kaj vivbeZonj de la familio de Wrgau. Ni bezonas lardenu_rbojngraniskale, kie la propra n4bazeno; razenbot:7j por spc;rt.kaj

ostas 	 ĉe• alita vivnivelo en
libersocia ekonomio eSt3S-memkomprenebleigotaj.

La vegetarismo •1isponas al ni la nocesan grundon, la  .11berse,
ci.amenrofOrmo (lau Silvio Gessel) garantias al ni konjukturon
penkrizan kaj armailiberan- Gi lasas la enspezojn de la 1,11.7.3ro

gis la plena valoro de 1 laborproiuktalo, ĉar la ini:ere-zoj transieas en la salajron. Gi forigas  por la sana ekonomi-"
prosporo c iujn gisnunajn eenojn io la komerco kaj havigas tial
pli altan vistaffda-rton, kiu nepre ebligos la realigbweĉ .de au-dncaj planoj.

	.

Tamen., same devas esti la nuna grudaionopolo transformata lau
1n grunneGa. roformo de Silvio Gessol, kiel decida antaukondlĉ1;-
precipe-kiam estonte ĉiam pli da homoj ekpostulos gx-uncton. En
1n kadro de ĉi artikolo sufiĉos ci konciza indiko. Ps?',.. detalajn
Vomentariojn oni trovas amplekoo en la koncerna literaturo.

La libers')cia ordo venkcs la ekonomiajn militkauz•jn. INisw tio
liberigas la homjn de la paraliziga timo ke ili povos illpa
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ekonomiaj krizoj, en revolucioj kaj en milito ree perdi propra
3on, liberecon kaj vivon. Validas ree projekti por sia privata
medio kaj ankau por sia estonto. Supozeble ic/jos la homoj pli
akceptemaj-iom post iom-por pli noblaj sentoj. Ili tiam ne plu
spiros la kutiman spiriton de malamo, envio kaj perfortecot -Po
la enpenetro de la vegetara moralo, ni atendas je tio plej
fortajn impulsojn.

Sed rigardante el ekonomia vidpunkto, ebligos la tran-
elro al la libersocia ordo la agnoskon kaj realigon de la
vegetarismo. Gis nun necesis malIparo de 10-901,de la vegeta-
jaj nutraloj sur la vojo trans la bu/.Cbesto, por atingi-kiom
eble-altan grandrenton kaj pli altan interezon de la agrarkap-
italo. Trikvarono do la homaro suferas malsaton dum la agri-
kultura t. n. "troproduktado".-

En la libersocia ordo tamen, povos esti la agrikulturaj prod
uktaloj plimultigitaj, ne konsderante eventuale malpiiiĝintan
grundrenton kaj mninterezon.-Uuj civitanoj havas la rajton
ricevi grundrenton.-La moninterezo malaperos iom post iom pro  •

la pliilsonta kapitalpropano, sekvo-de la cirkuladsekurita mono,
reaperanta en la salajro kiel postulanta aĉetpovo de 2iuj lab-
orantoj. La moviĝanta konsumo kaj uzado de la prcduktitaj kom-
ercaacj, flanke 'c'iujiscivitanej- Por ilia bezono-estos daure gar-
antiata.-La produktajoj transdras senreste en la konsumadon.

drk.La gisnuna malsato de multaj homoj estas ne nur problemo de 
nutrado, sed ankau de la distrubado kaj pro tio-monproblmo. 
Silvio Gessel ekkonis kaj solvis ĉ}in.

La neimagebla mizero en la primitivaj landoj kaj la preskau
lavangece kreskanta en14antaro, postulas fundajn kaj pozi-
tivajn agojn. Lau la antauaj klarigoj eblos sole kun helpo de
la libersocia ordo ŝangi la amasan konstante kreskantan
con en popolbonstaton lau agrara-industria ekonomio.

Same nature estos direktata tiam ankau la popolplii1O en
pli trankvilan manieron, en kiu jam trovilas dum jarcentoj la
okcidentaj popoloj.-

Atombomboj en oriento kaj okcidento minacas la pacon. Ni
guas ankorau la "malvarman pacon" car aMbau flankoj scias,
ke en la estonta milito ne plu estos venkantoj: Sed atorIbm1.,3
rstas nur iluzia pacgarantio. Depost 1948 ni jan staris du-
foje ĉe la rando. de atomi-milito: 1951-Koreo, 1958eProksima-
oriento: Tiuj ĉi lokaj militoj eksplodis "Gŭstatempe" kaj-sek-
vis armadkonjakturg por ke la tutcerte okazonta Ienerala °kono-

nomikrizo en la okcidentaj landoj estu evitata.
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La erar j en la okcidenta ekonomisistemo de rkapitalismo astas  
• la kauzoj kiuj devigas la_armadop kaj daneerigas  la pacon:
ROSUMD ni kunstatas: la kreskanta' homaro na povas preterpasi la
etariam-n. Nur la transiru al la vagatara nutrado liberigos

um da grundj pc-r satigi la kreskantan homaron sen ekstermi
militoj, ebligos al ei sanan loGadcn, sekuriaos la akvucirkuladon

01 fundamanto de la teyfakundeco, certigos la a'Icvoprovizadon por
humoj kaj rezervigos al ili sufice da ripozejej. Same necesos

kurigi por la bestoj k nvenan vivspacc,n kaj per .1a vegetara home-
ytiile tenadi la pecon.
Tio estas prnbleme, kiun la vegetariamo sole ne povos solvi, sed

uj vegetaranoj certa, A) ili ekpalas kune la punolekon.mian vojon,
tun ni 1.-tie skizis. Gi estas montrila por ni per niaj grandaj

niroj: Eduard Baltzar 	 T,lst,j, GeJrge Bernard Shm, Silvio
•L;sfa kaj iliaj disclipi j: Prof. D-ro Johannes Uhde kaj WOrner
inuarmann.

Totala statsklazeco kaj qt)mmilito estas rezultoj de la socia
ordol Jur la liboreca kaj secialjusta sonkriza libersocia -rd

kuriT:s la pacun, oblic“,s la socialan kaj kulturan prusp:_,r,n de
homaro kaj malbarias la v()j-_in por la ĉ\jnnrilla trapenctr- 3e
ogetarismu. ,Do tiu-ĉi enponAro dependas estento la s..rte
maro, same kiel 111,-Uau la venko do la libers 'eia

La homari no poroos: nek en atLIma meme1zstcrma:3D, nek cn  Ia
ala statsklavecu. La vagetarismo kaj la libersucia ord. estIs 
firmaj fundamentoj de la plib-na mendo ,1/2  murgau, morr1G 	just.-e 

bereco kaj paco. 
Dependas de vi, de ni .2‘j_lij:

Go.r-,y.? Otto
osperantigiz:Adulf Mosch.

Veganismo estas la praktiko de vivtenado per la produktoj de
planta regno, ekskluzivante viandon, fAojn, ovojn, bestan lak-
kaj /(ian ellaboralojn-baziUnte sur jenaj konsideroj:

) Aspektoj de rdestino de homo kaj naturo 

I. La kompara anatomio malkovras, ke la homo estas-sendube-projek-
ta kiel frugivoro:t.e. ekzistado per fruktoj, nuksoj sukaj partoj
vegataloj kaj aliaj plantmanWoj.

Estas biologia lego en la naturo, ke Giuj suanimaloj le'lesas
,pti lakton post la demamile`o. Lakto estas projektita preni  /ain

VEGAIUS,:n.
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rekte de la patrino je sangvarmeco, sen esti eksponata al la
lumo kaj aero,. Plie, la OEmia kompono delakto de iu ajn
speco estas projektita speciale por tiu 'ĉi speco, kaj tial ne
eenvenas por iu ajn alia speco.

3. La plantaj nutraM enhavas-lau sciencaj esploroj-iujn
nutro-elementojn: amim.acidej, karbehidratuj, grasoj, minoraloj
kaj vitamenoj kiuj CS-td3 necesuj pur 11 bonfarto do l'homo.
Vitameno 612 ĉe veganuj, same ĉe severe vegetare vivantaj  ani-
maloj-estas produktata per mikroorpanisnoj en la intestoj.

(b) -Reformita rilato de rhermo al la ceteraj vivestaled
1. La regal,, de l'Iumo super la '7Destuj estas interprotata

guste-en la sence do bonv,kno,	 kaj su3tenado direk-
to la evolue. i3redadi bestojn :Joie buĉado, signifas insulti kaj
pr,':,fani ilian vivun kaj 'qstordi kaj kunfuzigi la evolw:n rle

ilia speco por 1-uma equisma celo.
2. La laktaj' mastrumado estas same perfortigo de la best-

rajtoj kaj entenas trieblan maljustajon: (1) la amasa eksplua-
tado (de la generaj runkcioj ĉe la '.-yestoj t.e. la ripetita kau-
zigo de uravileco 1.aj naskaelo dg sur la bovin_, kiam la homo
kaj ne kiam la bovino deziras tiun, kaj ĉiu ĉi kun la celo,
ke la bovinaj mamaj gianloj produktu lakton (2) La separigo
*, la novaskita 	 "J:j.a patrino, tiel kn lakt3 estU ricevata

por la h....Ymu. (3) La ekoncaio necesa kaj senkumpata buĉad.o de
no dezirataj virbovidoj kaj de ĉiuj maljunaj nosifrĉe prouk-
tivaj laktubevinuj.

3. Simile, brodado de kokinoj inkluzivas la necesan bu6\adun
de nobozonataj kokoj .kaj de maljnaj neproduktivaj kekinoj'.
Tial estas la uzo de ovoj morale kundamnata.
(c) La ploi efika uzo.de la fruktodona potencialo de rtero.

1. Estas vasta kaj serioza nutralimanko tutmonda, sed la

tergluba kvanto do bovinoj, porkoj, Iafoj kaj kokinoj kiuj

superas la nombron de la tuta homaro, uzas 757 do ligloba
ferti1,1 tero kaj rcdonas on la formo de viando, lakto kaj

evuj, nilr unu sesonon de nutralikalorioj, kiujn ili konsumas.
Tial la subtenao kaj uzo de vivestajuj involvas granIdegan
malS‘paradon dr rfertilocpotencialo de.la tero, konsedirante

la disponeblajn fertilajn terenej,  la nuntempan disvastigata

homa subw.trru kaj la rapida kreskado dn l'monda lo(9antero.

2. La vegana liete postulas nur parton de la terenc,
necesa per hemo, kies dietc eztas bazita sur viando kaj/au
laktopre)dukt(dn. Sr.kve, la vegana ictu certiÇas-abundo_.
..Healejn por ĉiuj, dum la jaroj cle kreskanta mcmdlceantare.

3. La vianda)komerco 1,1j la laktofabrikado estas tiom
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interdependaj kaj ligitaj,ke la malapero de la unua nepre kauzas
la malaperon de la dua, Neeblas .10 pensi en terminoj de senviarHa-
laktve,7etara agrikulturc kiel solvo al la rwnda nutra3manko.
(d) Pli klara kunceptpri sanece.

1. Saneco,-klu dependas de jugigo de la vitalaj for-tuj de
bestoj por provizi nutralojn al la homo kaj la ceteraj-kun
ligitaj-malhonestaj aeTej, estas parazita kaj maldiema.

2. La postulo de la vegana diete estas-ke vekilqi la interna
spirita homo. (1'1'1_ efikas pli energian funciaden de la organismo.
Helpe racia nutradscio, la homa oruanismo alkiitirni -rì al la sub-
tilaj biolL7:giaj regulig-ej, ne bezonnante 'postan energion kaj
bestievonan nutrajon. Tiu nova idealo estas spirita modo de sa-
neco atingita sur lauracia kaj nraktika baz, saneco harmJnia
kaj ne7D1a, rilate kvalite, kaj direkt,- de tiuj-ĉi eneriej.

3. La liberigo de la grandega re2erve4^ le la vivforto, nun-
tempe sklavicita kaj jungid.ta de la homo en la formo d.e best-
devena mana30 gvil,os nepre-per grada malpliijo de 1.a kvanto-al
pli alta kaj henen alportan vivmodo.

4. Ekzistas ankau strikta sanecnunkto, nome: malsanoj estas
ofta aperalo inter la dunbestoj, kaj multaj bestmalsanoj estas
trapasebiaj al hcm:j. Ec se tio-ĉi ne okazas, ne .estas dezirin-le
preni ian substancun o malsana 1-esto. Kvarono de 34 miliznoj
de la usonaj b(ivinj 	 infektitaj per la ilastisismalsane:
La ĉefa bdkteriologistc do U.S. Public Realth Sorvice (Usona
Publika Sanocservc ) deklaris: i'astisis estas la unua, eerin-
flamo la dua, kaj 	 la tria Itupo de 11 sama mikrebo. Jon
afero pripensenal Usunaj laboristoj de kokinviand' 1-)akieta.or-
Çanizalo lasttempo protestis amase pro la infekt7i,r:lanNro faro la
konstanta kontakto.--kun malsan-j kukinoj, kiujn ili pakaas por la
merkatj,. La ovojn *de tiu4-n kukinoj konsumas la homoj: Sole

tiuĉi kialo, estas cae transiri al la veuana diot-.
(e) La spirita kaj mrala evolue de l'hwmo.

1. La misuzo de la bestoj kauzasal la hQmo ne nur m,,ralan
maltrankvilecun, se d. li suferas ankau de subpremitaj nensaj kaj
emociaj sentoj kaj subkunsc4 kulpampleksu,  kiu 'fenas-en corta:rado-lian spiritan evoluon.^

2. Ciuj bestdevenaj manlaj,-j estante nenaturaj per la hen°vualie.:as lian veran pli altan natttön. Vian'Imanlalej olvoas la
inklinon al perforfece kaj aliaj malhnestaj ecoj; Laktu kaj clu
&lunde uzataj-povas esti, parte rospondecaj je seksa tr,J.go kajA
eenerala malklareco de la knscienco.
La fundamenta filozufie de la veanismo.
1. La tuta realeco de mahifestado estas sole la diverseco de
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fundamenta unueco. Gi kensistas-unuflake-de la organiza forte
-.'spirito, kaj de la ekstera respektiva substanco aliflanke.

2. Tiu-ĉi rkuleco estas spertata de la homo kiel morala leo,
'eveninta Ie lia spirito kaj la desegno de la krealo, manifestata
en la materia realoco ..irkau li.

3. Sed kiel ni vi-Us, la du estas fakte unu, tial Zaista agarlo
estas ĉiam abseluta kaj la unueco de spirito kaj materio estas
malkvrita.

-4. La veganismo plenumas jravan taskon: fari tiun-ci unuecon
de spirite kaj materie, vivantan kaj petencan realecon en la
homa viv.) sur la tero.

Vitamene 312 	•
Multe estas i.rite pri tiu-n vitameno rilate vegenisme, sed

de la vegana virlpunkto la situacio estas tutklara. Nunterwe
tr,)vis kensid.erindajn kvant,_.in ie tiu-Zi vitameno nur en 	 MI

kelkaj marQeblaj :danti. (1.a. ontenas markreskdjoj, vitamenen
312.) Sed, relative nur malgrana partu oplantrijinoj estas
esplerita.Dwao n. pevaa lojike konklurli, ke Ia vegano kiel #ĉ:±U
alia striLlftveeetare vivanta besto, neuzante hestlevenan manalon
ricevas la plimulten de vitamenu B12 -1.0 mikpuorjanismoj, sinte-
zataj en la intestoj de sia organismu. 1i ne rekomens la uzri
de koncentritaM de B12, sed prefere progresi-ell la wlaptokapal)-
len de la kurpo tiel, ke ej. povu autemate kaj spontano pro7hI1zti
sian propran vitamenen 312. Se ni uz.:,s la `jUstan vegan'linton
kiu entute ne estas malfacila afero, vidante tiom multe da aliaj
specoj, kiuj vivadas prospere

• 	Praktika Veganismo 
(3.)-Plonva1orqlatrade: La veganismo apartenas al la nutra3re-
formamovado propagandante la uzon, sole de plerotelexaj nerafi,

nitaj kaj ne konservitaj mangajoj, proparitaj pere la sageco do
la naturo. Uenia blanka pano, blanka sukero kaj artefaritaj
spicoj._ 	 ^ 	 n
(b) rud n 	 iutrAo. Car no cu homo kapablas-pro temperamento
au konstituciaj kondibj-akordili al nura•nekuirita dieto, la
veganismo proponas la ĉiutagan uzadon-je -1.1sta proporcio-de
freŝaj krudaj fruktoj kaj legomoj, apud la kuirita marZajo.
La uzado de krudaj mangaJoj plialtigas  la valoron de la tuta
:Iranto de la prenita manelajo -kaj stimulas ĉJ'iujn fizologiajn
.recedojn. La kuirade devas ĉiam okazi tielmaniere ke la
-itamonej kaj mineraluj en la kuirita manajo estu kiom eble-
:nservataj.

epreso de "V-ano" estas rekOMendata. Bv. mencii la fonton.)
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(c) La graveco de la fruktoj.

ear la hotho estas frugivora esta30, estas klare, ke fruk-
toj kaj fruktsukoj devas, esti la esenca parto do sia dieto.
Fyuktoj estas mirinda rezervejo de sunenergio kaj estas bonege
adapteblaj lor harmuniiai kun la fizologiaj postuloj de l'homa
organizmo. Ciutaga kunsumo de fruktoj estas necesaj°.
(d)La graveco de semoj, nuksoj kaj grenoj. • . .
Tiuj-ĉi nutraloj•estas la ĉefa vegana funto de albumeno kaj
gia uzo-je vasta nutrajelekto-estas rekomendata. Multaj el
ili enhavas grandan percentun de altkValita albu meno kaj
povas certigi-eĉ pli el nocosas-la bczonatan kvanton de 	nut-
rajfaktoro.' Ni rekom9radas.precipe la uzon de: semoj-sezame
(36% albumene) sunflora semo (55% alb.) grenoj-plena tritiko,
avenc, rizo, sekalo, poligono k.s. Ni atentigas  pri la valora
de milio kiel alkalforma grenalbumeno do alta kvalito. La albu-
menkvanto de la grenoj varias de 9-161. La granda varieco de .
nuksed prezontas gravan parton de la vegana dietu, kaj ilia
albumenenhavo varias de 16*34%. Ili ĉiam estu uzataj.
(o) Aliaj funtoj de albumeno.

-rienciinde estas la graveco de verdaj folioj kiel funto de
altkvalita albumeno kiu-malgrau la ota kvanto kiun i enhavas,
kontribuas graVe al la albumena provizo. Fazeoloj, faboj, lerue
toj izaj agarikuj ankau kontribuas multe. La soja-fabo (40% alW
kaj soja-produktajoj meritas specialan atenton, kiel unu el la
graveaaj albumen'nutrobj. Krome ekzistas aliaj. koncentra30j,
ekz. tritiklermo (361, alb.), biergist.)(461, alb.) kiuj estu ani-
kau enkluzivataj en la mangallisto.
(f)Kalcio. Ne ekzistas ia kuzo k-c7, manku kalcie por la organ-_,-
ismo. Ĝi trovilas abunde en la manleblaj plantoj, Precipe en
verdaj folioj de urtiku, brasiko, lecdentu, spinato kaj multaj
aliaj. .Lau la vegana dieto, infanoj ricevadas facile siajn be-
zonatan kvanton de kalcio el la plantregno.
(g)Uzu la tutan planton.
Elektante ian nutralon, estas se uzi 'ĉiujn partojn de la
planto: somerojn, fruktojn, florojn, foliojn, trunkon kaj
radikon. Raspitaj karotoj, botradikoj, fresh saladg. . epinat-
fu1lej, kukumoj kaj tunatoj miksitaj kun sunilorsemuj ,(riglgas
la tuton per albumeno) -estas bone kumponita salado. Ciuj par-
toj de la plantL■450(Idas speCialan nutrigajn elementojn kiuj
kontribuas-je diversaj maniert,j-al la fiziologia bonfarto de
la homo.

Psikologiaj kaj spiritaj fakteroj 
^

mencijta en ci artikolo estu konsiderata kiel mallonga

••••
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skizo de la praktiksveganismo: Ekzistas ankorau aliaj aspek-
toj pritraktindaj. Ci-tie ni nur mncias, ke balancita kaj
harmonia interfunciado de la psikologiaj funkcioj de la cerba,
sento kaj volo, reagas bonefike kaj favore sur la fizikaj pro-
cedoj kaj la tuteca efiko estas vore neimageble bonfara, kiam
la konscio estas direktata al spirituala orientado. Tiu=ĉi
problemo estas profunda, tamen facile komprenebla, se ni memo-
ros, ke la homo estu .,17.1am konsiderata kiel unu tuta de korpo,
animo kaj spirito. Pensante pri tiu-ĉi lusta kaj justa diete,
Oi pensu simile pri la interna intergrado de sia personeco
(t.e.la harmoniigo do la animaj funkcioj) kaj ankau pri sia
pli alta spirita kaj morala evoluo kaj disvolvi:(go kio prezen-
tas la plej gravan aspekton de la veganismo.

La interagado de tiuj-i tri faktoroj kune-kaj ne aparti-
gite-estas la ŝlosilo al vera saneco kaj tuteco.

John Heron
tradukis: Salom Zamir.

(el "Suuvenir of the 15th World Vegetarian Congress-1957)
******************m***********************************

Kie estas la ideala nutralo?

-Por ke la respondo al tio ne timigu la demandinton,^
mi ci tie komence klarigos mallonge, kiel viandomanganto
sin tenas al la por homo natura nutraj°.  Tiu nutraj() nome
estas tiom nemiksita kaj tiom libera de spicoj\ kaj aliaj
ekscitaloj, ke al kutimiinta viandomanlanto gi gustas same
malinterese kaj neuzeble kiel akvo kaj lakto al drinkulo.
Kiel la drinkulo derlotis en si nenaturan avidon koncerne
trinkalon, tiel la konsumante de animalaj nutraloj kreskigis
en si-kvankam nekonscie kaj tra multe pli longa tempo -
nenaturan kaj neregeblan avidon koncerne manGalon. Tra
multegaj generaciuj la homoj tim kutimilis sin al la gusto
de viandaj°, ke tiu nun kontraunature kauzas al ili grandan
volupton anstatau kauzi naturan abomenon.

Kiel la urganismo, ĉe konstanta uzo de tabako, alkoholo
kaj aliaj nenaturaj stimullfjoj, perdas sian reagopovon kon-
trau tiuj venenoj kaj fine kradas ilin "ĝuagor, tiel same
ankau 'ae konstanta kensumo de animalaj produktoj perdas sian
reagopovon kontrau ties venenoj, kiuj pro tio estlIas nenat-
uran senton de ĝuo, simile kiel tabako kaj alkoholo.

Kvankam konstanta kensumo  de venena substanco iamgrade
imunigas la organismon kontrau la koncerna veneno, restas
tamen ia akumula efiko, kiu iom post iom subfosas la sanstaton.
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Tiun,subfosan procezon oni povas konstati per la okulta vid-
kapako kiu povas observi la estulon trapluraj enkarniaoj

La tasko de la gustumokapablo estas krei en la konsciu anti-
pation al substancej netaugaj kiel nutra3o, kaj inklinon al
la naturaj nutroelamentoj. Lau tio estas evidente, ke la gus-,.
tumokapablo de viandumaneanto estas degenerinta, car gi ja no
igas lin abameni animalajn manclajojn,sed kontraue 1:.?ajnig'as al
li, ke ili estas vere ambroziaj.

Pri homo, kiu sentas volupton 	 afero detrua au stibfosa
al la organisme, oni diras, ke li portas malvirtun. Furlasi
la kutimon manli bestokcirpojn do estas la sama ::del liberigi
sin do malvirta largo. Tia liberilo ofte kostas ekstreme gran-
dajn penojn kaj velenergion. Liberigo el la Gi tio traktata
malvirte konsistas en resanigo ,11 la degenerinta gustumokapable,
tiel ke li reakiros sian naturan redgun_von kontrau" malutilaj
nutrc.elementoj. Nur por kutimio al la naturajAnittra30•.Qui
povas kuraci la gustumokapabLen, kaj tiu kutimigo p,vas esti
tro malfacila, ĉar la rlifektita sentumo trovas la naturan
nutrubustancojn-sp ne abomenaj, tamen-neinteresaj kaj ne1cun7
tentigaj. Sed, kiel tabako, alkoholo kaj aliaj nonaturaj kon-
sumajoj antau alkutimigo ofikas malagrable kaj nauze, sed iom
post ium, lau la pregreso P-le la kutimie kauzas senton de Guo,
tiel same ankau la naturaj nutroelememtoj, pere de kuttmiGo al
ili, igas la gustumorganojn Sati kaj ĝui ilin, kiel destinis
la naturo mnm- ukzerco estas necesa.

La fakto, ke preskau c?iuj-gepatroj kaj geavoj, gefratoj
kaj aliaj parencoj, amikoj kaj konatol-estas viktimoj do la
ci tie traktatt P4a1virto, ne malgravigas la situacion, nek nu-
ligas /4iajn ma14grab1ajn sekvojn; krome ĝi ofte vualas la ra-
cion de la estulo tiel, ke li, orare, juaas la situacion tute
normala, natura kaj bonefika al sanstato. Evidente ti opinio
malebligas volon kaj strebon al natura nutrokutimo. Estulo
tiel blindigita neniam 1iberi6kis el  siaj iluzio kaj malvirto,
se la eternaj 140j, direktantaj ĉion en la naturo, ne zorgus,
ke ĉiu malvirto difektu la koncernan organismon, egale kiom
ajn plezura la ostulo sentas la malvirton. Tiu difektado al
la organismo estas, en  Tormo de organaj malsanoj, la plej,
efika propagando por trokoiro al la 6'w-1a homa nutralo. Car
la malsanoj kreskas saMgrade kiel la nutra erarado kaj oar per-
fekta sano estas neebla, dum la narkotlk-animala kondumckutime
ankorau regas, Auj homoj iam estos kondukataj, por siaj mal-
sanoj kaj doloroj, al la pura nutrofonto, en estadon de por-
fokt sano.

Ce tiu konduko al pli homoca ekzistoformerla ĉ`fa rimedo
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sekve ne estas la ordinara propagando kun paroladoj, bro'ŝuroj
ktp., ĉar ankau sen tiaj influiloj la homaro neeviteble kon-
dukiÇglis al vivonivelo en harmonio kun la naturo. La efaj
gvidorimedoj estas-kiel montrite-doloroj kaj malsanoj. Tamen
skriba kaj busa klorigo estas tre bona suplemento al la dolo-
roj kaj povas akceli la evoluon de tiaj homoj, kiuj tra siaj
doloroj farias influeblaj de teoria instruo, kaj kiuj havas
amon kaj energion por praktiko sekvi Un. Sed al la ceteraj
homoj 'dia teoria instigo estas vana. Pro sia degonerinta gust-
umokapablo ili ankorau sidas kvazau en marĉa koto, au kvazau
kapittaj de musokaptilo, el kiu ili ne povas liberiai. Por
ili la sola efika rimedo estas la doloroj kaj malsanoj. Kaj
ni Piuj havas la dovon esti toleremaj kaj indulgaj al tiaj es-
tuloj, /c\ar ili ankorau ne kapablas koncepti la gravon de sia
situaciol!
(el la libro: "La ideala nutralo" de Martinus,

traduko de C. Graversen.)
************************************************************

La komuna bazo de Vegetarismo kaj Esperantismo..

Multaj homoj ricovas lingvon kaj vivmanieron de siaj gepat-
roj, kaj kutimo ne forlasas tiujn hereda3ojn. Sed povas okazi,
ke nova medio au novaj opinioj kauzas tŝanaojn. .Ekzemplo,tiuj
kiuj- sportis malliberecon promilitan, povis tie studi alian
lingvon; tiuj kiuj suferis pro malsano, eble decidis pri pli
sanigan mariebazon. Ankau konsideroj je utileco povas konduki
humon al studado do aliaj kutimoj kaj lingvoj, sed ofte oni
sangas opiniojn pri utileco. Tial ankau konsenkvencoj-kies
kauzej estas utileco-povas

Studantoj de Esperanto au de vegetarismo ofte allogigas pro
amo al boleco: la lingvo Esperanto ege belsonas, fruktmanIajoj
ege belaspcktas kaj aromas. Oni renkontas inter esperantistoj
kaj vegetaranoj-same en aliaj idealistaj movadoj-interesajn
homojn de priponsemo kaj kuturo. Ni do pripensu, kian fonton
havas la valoroj, kiujn oni altestimas en tiuj homoj, kaj povas
okazi ke tiel ni mem iros al tiu fonto, kiu manifestilas en
sindono'al la plialta memo, kiu estab senIima.

Tiom longe la homo ne koncias pri sia alta "memo" li perme-
sas sin, dancadi 'c\irkau la "ora bovido" de propra bonfarto kaj
kumforto. Se tiam rilatas la propran familion, popolon, ek-
lezion, honoron, riecon, potencon, volupton, maneduon kaj sim-
ilan, tiaj aferoj ŝajnas al la heAle kiel partoj de sia pro-
pra memo kaj ili povas kauzi deziregon, tiom longe la homo
supozas aparteni al si mem. Kiam homo ekkonas, ke li povas
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vivi sen sangveriŝado, tiam li devas decidi: obei al la malalta
persona memo kun ties tradicioj, ĝuoj ktp., au ĉb li auskultu
la vokon do la Senlimo, kaj forlasas Ia partoprenön de nenoc-
esa dolorigoi (ĉm akceptante kianvondas la•viandisto, mi ne
partoprenas dolorigon al la buĉita besto?) Kun danko ni-kon-
traue-akceptu la fruktojn, kiuj ellaboriĝas per la fortigo al
la vivantaj esta30j, en la universala vivo. Patrino Zojas dum
ideto prenas la nu•ralon de si pretan, kaj bovino suferas se
pretiais pli granda kvanto da nutrajo-ol la bovido.povas preni.
Certe ankau la vivtuto suferas kiam en unu mondparto fruktoj
putrieas dum .en alia regas malsato. Ekestas do duobla konsen-
kvenco: ke la persona agado kaj rezignado fariau parto de la
vivtuto-unuflanke, aliflanke ni falu. 	 eblon por ke tiu vivo
povu ĉien flui kun nerompita aojo, kaj ne estu malhepata per
lingyaj- au nacio egoismaj au .ek1eziaj baroj.

Vegetarismo kaj Esperantismo naskilas al la konscio, ke ni
apartenu al la universala vivo lau ĉiuj konsekvencoj kaj post-
uloj.

La vegetarismo igas nin akcepti kion la tutvivo donacas
al ni laborante,kaj Esperanto interligas•kun la-konScio, ke
A 	 A 	 ^
ciuj homoj guas-dankeme-la benone kiun ciu vivanto spertas (-1()
nacante. So ni konchtos konforme la fluado do la-tutvivo, en
kiu ni konscias esti kiel branĉoj de vinarbo, tiam nia saniGo
no plu estos malhopata per vonenoj kiu aperas en la bostal kor-
poj, dum malespore kaj. doloro, šar ni rifuzos konsumi kadav-
rojn. Plue, ni estos pretaj olkore servi:al ĉio kio ekzistas,
ni surportos la festan vestajon de l'ajona vivo (nevidebla al
materialismo), dum ni kUnfidos.en tiun tutvivon kaj ne en niaj
dumtempajoj.Inter tiuj temilpaloj estas ankau la naciaj interesoj.
Ni ne povas osti indiferentaj al la popolo el kiu ni..devenas,-
a servis nin materie kaj intc ,Icte,kaj estas nia devo trans-
doni ricevitan swrvon al aliaj. La sencon de la tutvivo ni
povos konpreni, nur se ni tion josej. Kion iu havas, tiu ŝul-
das al nehavanto. Sed dum jarcentoj unuj, kaj alifoje aliaj
popoloj supozis, ke (pro rasas, historiaj,,mondkoncoptaj-au
aliaj kauzoj) ili havu plu da rajtoj ol aliaj popoloj. Ek-
zistas ne nur persona, sed ankau nacia,roligia (eklezia) kaj

aliajegoismoj. Ekzistas de °Tiam° de gruPoj kiuj altrudas
al aliaj devojn pri linevo, ordo au kredo. Grupo kiu spertas
dolorojn flanke alia grupo scias, ke la dolorigantoj ne pensas
pri la komuna vivo.

	.

• Esperanto nenion forp/enas de pOpolo, sed donas al ĉiuj pop-

Icloj.ion kio roe kensciigu al ili la konunecon• ke ili interkom-
prenieu en la lingvo kiu estas por tiuj facilerlernobla kaj
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La 82 aea. Israela civitano hj vegotarano Jehuda Joharvvic
elvokis. grandan interosilon kaj  af7Imiron inter Europaj 1curacis7
toj., post kiam li tramars.i.$ kelkmil da. kilometrojn en Nedor-
lando, 3e1celi.) kaj CeiraanulG.

Antau 6 jiroj s-re J. Juhlnovic malsanis kaj lau opinio
.de la kuracist(-,j, ,jporIcie •stas nepre netesa. I. rifuzis
tien kaj decidis elprovi vagetaran dicton,konsistanta nur el
legomoj kaj fruktoj, kio bonefikia. Poste li ankau ek-
komencis -sportajn 'akzercojn lau L instrukcio de D-ro Viktor
Guthejnor kiu 	 estras la sportan kuracadon en tiucele
speciala departamento do. la "3-tra-us-Domo" en Tel-Aviv.
Tiu i departamonto klopodas plibonigi la fizikan sanstaton
do malsanuloj kaj maljumUlej per spurtaj ekzercoj.

Lau la instrukcicj d, D-ro Gutnejner, ekkumencis Johanovic
marladi Mutage 20-30 	 nudpiede Ce la marbordo,

^
sen cesigu. Tielmaniere J, sanigis  pli kaj pli. La (5kzatulenoj

/.>pruvis ke lia kuru lar 	 kiel ce unuranga sportulo
• Tiel fariGis I. kddistanta-partopronanto de la "kvartaga'

.marAdo" (okazanta en Israele ĉiujare). T-X0Mé J. maradis
kelkfoje sole, de Tel-Aviv al Trriiselino 	 j 	 n•
lastaj 2 jaroj partpren4 -laltradician internacian marsaden
an Nederlando.

La kuracista 1::ensilantaro de Europo, ck:eiante pri la aferr

petis D-ron Guthejner, ke li sendu al ili sian pacionton.
Tiel veturis-Cijare-al Europo S-ro johanovic por partopreni

la intornacian maradon kaj pusto dispionigis sin al la SJM.

kuracistoj kiuj deziris vidi lin kaj ekzameni.
S-ro Johanovic deklaris: La kvartaga marAdo estis por mi

facila tasko. Poste oni ekzamenis min 'C'iutage dum unu monato,
kaj mi marŝis lau 'en-donon-30-40 km. putage, sed.mi. superis kelk-
foje eĉ 60 kilometrojn. Neeblis alie, la ŝoseoj estas.tiom.:7
bonaj kaj la vetero estis belega:"
Poste iris johanovic al Bruselo (Belgio), kompreneble piede,
kie li estis entuziazme- akcoptata. De E-7.-uselo J. veturis al
la sidej° de la kuracista konsilantaro-Antrecht, kie trapasis
6 ekzamenojn 'post dusemajna marŝado /ciunokte, i.i. tramarŝis
J. la distrancen de 100 kilometrojn dum.unu nokto

S-ro Johanovic intencis poste vizitisnepinon leganta on 8aso10
(Svisujo), sed alvenis al AAtreeht letero kun la peto: "Sendu
al ni s-ron Johanovic celo ekzamenado. Subskribo:"La internacia
kuracista 1:ongres°. Manheim. Germanujo."

S-ro Johanovic veturis tiam al hanheim kie trapasis la nec-
esajn ekzamenojn post kiam la kuradistoj- deklaris: ke ne kapab-
las kompreni kion ili. vidas "homo tiom sana en-la.ago 82,_vere

"rara mirindajo: "- La Sngepremo, la korBatado kaj eiasteco
la movieu, estas.ĉe J. kiel e junulo.

Reveninte Israolon, J. reakceptis sian kutiman  laboronen
Ia lavejO en MikVelsrael (ag:ronaMia lernejo,ProkSIMe
Aviv), rifuzante akcepti la prupenon de la estraro,- fariglY:
pensiulo. Johanovic decidis ne forlasi la laboron kajankau
ne la mar2adun. 	• 	J. Kahanc.
(el "Jediut Allronot" traduku.)
**************************************************************

La marŝado estas.unu el.la plej sanigaj ekzercoj por la organismo.
(Prof. Ehret.)

**************************************************************
Instituto per esploro de la Neger-regiono.

Tri:jaroj. dauris la -esplorlaboro per•sensaligo de subgrunda
salita akvo en la laboratorie de la s.n. institutb iv.Yr1'%'00Àvf'
erPloro en Beer-Sheba kaj 	 dw.nmilionejda liroj (Israolaj)
oni jam investis tiucole. La rezultu: kampa aparato jam funk-
cias_en "Neot hatKikar" (situanta en la Step° Sodomo) kiu
havigas sensaligitân akvon en ritmo de mil litroj dum unu 'tago.

Neot-haiKikar" estas Ia nomo- de kooperativu, fondita per
grupo do gejunuloj .kiuj okupi'aas je bredado kaj kulturado de
legomoj kaj floroj en aDdomo.

por ciuj la sama:
Por kerekte kompreni la Esperantismon kaj Vegetarismon,

necesas vidi ilin ambau lau .la vorto HAUIILITO. Necesas ne
nur eviti malutiligon-kio estas inilitado-sed necesas atingi
la maion de tio, necesas reciprokli helpado inter nacioj,
inter unuopaj homoj, inter uj estaloj.

Se vere ni prenas tian agforton do la Cionportantan Vivo,
de la Diamo,-tiam'ei fariaos vojo sur kiu Esperanto kaj
Vegetarismo ne estas malvarmaj devoj' kaj kalkulaloj. Ili
farigas qam partoj de helpwolo flxlanta de supre tra la koro,
ili farigos iloj de k.osi.ipato kiu volas nin revelacii kiel
'infanoj de Dio. ^ 	:s-"Kiel carMaj estas zur la montoj la piedoj de anon-
canto, kiu proklamas la pacon"' (Iesaja 52:7.) ,
t.e. la harmonion, laA1HILITOI-Ni.

Th. W. Teich.
****************************)1**.************************

TRA LA afriDO 
Israel°. - Efiko  de ve-getqra dieto kaj sporto.

••
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En la dodoma regiono troviaas fontoj de salita akvo, kiu
ontonas 3,000 miligramoj da salon je ĉiu litro, do-neuzebla por
Irinkado. La grupanoj de Neot ha-Kikar estis tial devigitaj
dlporti akvon, je elspazo de 15 liroj por ĉiu 1000 litroj:

Dume oni finkonstruis la s.m. aparaton, kaj post la kon-
stato ke bone funkcias, decidis la scienculoj provi .Gin en
"Neot he-Kikar." Per konekto de la aparato al fonto de salita
alvo, or.d.reicevis akvon kies enhavo de salo: malpliilis de
3000 mg. clis 500-800 nig. je ĉiu litro, kio estas la kutima
kvanto da salo kiun enhavas la trinkebla akvo de la tuta
regiono. La elspezo por 1 litro da akvo, estas nun 50 ago.rot
(1/2 liro) t. e. tridekono dc la antaua elspezo

ingeniero Rouven Matz, kiu estras la departamenton por sen-
saligo de akvo•en•la Institut°, deklaris, ke vide Ia sukcesa.
eksperimento en Neot AaLKikar, oni ekkomencos-verlajne-Produkt
tiujn aparatojn por la enlanda me/-4ato kaj por eksportO.

La grelndebo do la aparato similas al tiu de Glacikesto (angl
"refrigerator"), kaj la prezo estos Ê. 500 israelaj liroj.

La konkero de dezertaj (kaj duondczortaj) regionoj kio 
farij'is necesalo,vide ia rapide kreskanta mondloantaro, kiu
bezonas pli da "vivspacun"-ne estas plu utopio, sed afero rea-
llgebla jam en la proksima estonteco: 	 (el "Ilaariv," traduko.

Svisujo,-Vegetara dioto helpis privenki La nordan flankon de
la Eiger-monto.

El la tri montoj, Eiger, Mbnch kaj Jungfrau, situantaj en
la regiono nomata "Berner Oberland" (Supra-lando de Berno),
estas plej malfacile atingi la supron dela Eigcr-monto de la
'norda flanko. 18 kuraaaj montgrimpantoi Perdis tie 1.-vivott

Dum marto-ijare-estis la nordmuro ci Eiger privenkita per
Germana-Austria grupo konsistanta el kvart.7mtrimpantoj, sub
la gvido de Toni Hiebeler el.Muenchen.

Kiel nutrials la grupo dum luta semajno? Respondo-donas
Toni Hiebeler jene: "dank al mia 20-jara sporto je mont..'
grimpado, estis al mi la nutroproblemo por-nia gxava owtra,-.
pronoetutklara. Mi sciis ke ni ne kapablos restadi en plena
agpovo ce la kutima seka nutralo. Necesas facile digestebla—
dieto kiu entenu malmulte da albumeno. Albumeno postulas
multe da nitrogenon.por ia digesto,kies kvanto estas-malalta
en granda al•eco. Tial mi decidis pri tri manGtempoj, kon-
sistanta el: Plena frukto de Hippophae Ram. (gormane-Sandderw.
Ovumaltin' kaj sekpano tritika, manataj nur dumtage, aldone
supo kun Cenovis-kornoj, per kies abunda kvanto da marsalo,
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kiun Zi enhavas, oni rericevas la perditan salon kio estiGas
dum granda streĉo. Je .111 vesperma40 estis disdonita: sup-
etetakto kaj la matenmango konsistise el fruktoj IOe Hippophae
lhamnoides kun 3-5 biskvitoj de plena sekalo kio suficis mal-
grau la granda streĉo. La biskvitoj estis la sola seknutralo.
Ne aperis iaj digest4enoj kaj nenia signo de fort-elcerpido
estis rimarkebla, dum la ~tagoj de la sukcese plenuntita tasko.

C. tiun dietrelimon ni enkondukis 2 monatojn plifrue dum
vintra transiro^ de Karwendel, je kio ni estis konvinkitaj pri
ia prefereco. Ce la estontaj entreprenoj ni aplikos nur tiun

ci dieton".
-Kio ebligas plenumi nekutime grandajn streciajn taskojn,

certe efikos favore sur pli malgrandaj stieĉbjaj kapablos pli-
faciligi la cAiutagan laboron. Sportoj kaj atestoj de grandaj
pioniroj - kiel supre menciilaj-kapablas instigi nian sporton
praktikantan junŭlaron al pripensemo.

Werner Zimmermann.
(ol "Vegetarishes Universum)

Usono-Kumenco 1961 fondiis neva organizajo sub la ncimo:
Internacia Naturista Fakgrwo*Esperantista (*de U.E.Aj
kiu celas diskonigi la ideojn de Nudismu inter Esperantistoj
kaj disvastigi Esperantolvinter.la Nudistaj rondoj de diversaj
landoj. La informfoliaro de WE. entenas informojn rilate
Nudiano. i.a. pri la celoj do moderna Nud-Kulturo, principoj,
defino de Nudistu ktp„ kiun ni reptesigas en nia 'revuo. La
organo de Iidig "La Naturista Vivo" estas redaktata de Leif
Ileilberg (1832 Page Street, San Francisc,:i 17, Californio, Usuno).

Interesuloj bv. sin turni al S-ry Leif Heilberg (lau,..sypra
adreso) au al unu de la landaj-rePiezentantej:
Argentinio: S-ro Jose Cerate, Dorrego 1549, Junior's Cordoba.
Austrujo: S-ro Helmuth Gerbert, Blutenstrasse 3, Linz-Urfahr.
Belgujo: S-ro Camiel De Cock, Medelaar I, Halle - Post Zandhovan.
Brazilo: S-ro A. Bouza Barbosa, C.P. 158, Vulta Redonda, RJ.
Francujo *-ro A. Bertin, 6 Rue des Champs Bl!apcPiYerres-=

snine nt Uise.Germanujo: s-ro Edgar kuti, Beethovenstrasse Ia; Frankfurt
Hispanujo: S-ro L. Armadans, Plaza Sagrada Faxni lia, 4, 42e3a,-

Barcelona - 13.
Jugoslavio:-Ptof.Vitomir Furlan,
Qatar S-ro Naspif Isaac, P.O. Box, III,..Doha - Qatar, Aribian Gut.
Svislando: S-r.e. Paul Bouvier, Route de Malagnou 52, Geneve.

--Varbu legantojn por "Vegetarallo" kaj membrojn por T.E.V.A1



BAZAJ DIRAJOJ DE LA NUDISMO.

Celoj de moderna Nud-Kulturo. 

Moderna civilizo kun iaj iuj artefariteco, subpromaf kaj
malpermesaj tendIncpj, malebligas al humo uzi la gravajn °laman-
tojn sub naturaj statoj kiel nuda besto. Pli bonan alGustigon
inter la artefaritaj kaj naturaj elcvntej en la vivo oni povas
obteni per la malaperigo de la socia malpermesc pri nudece, anst
tauigota de sincera kredo je la esenca sanu de la homa korpo en",
ciuj giaj funkcioj.

Se la individuo en stato de kompleta nudeco kondukas naturan
higiendn vivon en la malforma havas rektan kontakton kun suno,
aer:,, akvo, varmo kaj malvarma kaj faras bone balancitajn ekzer
cadojn, li devenigcs grandan kontentigon, regajnes fortikecon,
disvolvos fizikan taugocon, senton de libereco, klaran senton de
la plilarGigo de lia personeco, kaj la maksimtman mensan profiton.

La ekzercado de nud-kulturo•en grupo kontentigos la homan gre-
gigdnan tendencon kaj dones - per alportado de la tute nuda korpo
internen de la amplekso do la persuneco - pli akuratan impreson
kaj pligrandiges la signifon de niaj kun-homoj. ĉi disvolvos
tute la instigon por plibk-)nigo en .fizika belece kaj riĉigas la
mensen per tekaŝema diskuto, Pli p./tefunda rezonade, pli proksima
kontakto kaj kemprena kunlaboro.

Kompleta nudeco en kunigo kun la kontraua sekso provizos suf-
ian scion pri la fizika formo de la lia, antaUforigos la nenor-
malan erotikan efikon de la ka2iteco kauzita de la vestaloj, kaj
permesos la plenan disvolvon de seksa. vivo ne-melhelpita de falsaA 
casteco kaj nemoderita kuriozeco. Gi alportos reciprokan elc3k-
ton por parigado kaj generado, bazitan sur estima kompreno de la
kompleta personeco de la kunul(isi)o.

.La unio de fizika, mensa, socia kaj estetika celoj erula nud-
kulturn movado havos for-etendontajn rezultojn, disvolvos fiziko
pli sanajn kaj mense pli kapablajn individuojn kaj - ekzercita
tra goneracioj - estos grava faktoro en la evoluo de pli alta
tipo de homaro.
Defino de Nudistc2..

Nudisto estas persono, kiu kre s
A
 ke vestaloj estas nek

- ncxmalaj nek naturaj al la homa os ajo sed povas esti uzataj,
kiam specialaj cirkonstancoj do '9irkaualoj au de fizika kamfor-
to Indiktis la austecon tion fari. Li ne imagas, kd la homa kor-
po iel estus hontinda per si Iqem, sed zorgo difewriĉigas inter•

deca 'kaj nedeca eImontroj. Li donas al ĉiu _parto de la korpo:
egale normalan naturecon, tute sen iu vulgareco au malĉasteco.
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tiu-ci vido iu kubuto, puba arkalo au nazo estas egale respek-
taj; tirojdo, testiko au mamo estas nur tiom de glandoj,,
;ia aparta sed egale grandioza funkcio por plenumi.

La Nudisto persistas, ke sun-kaj aer-banado  estas esoncaj al
konservado de sano je Gia plej bona; ke ne estas iu esenca . . -
tivo, kial la seksoj devus esti apartigataj, ĉar la moderna psiko-
iŭ provizas multajn motivojn, kial ili ne devus esti. Li tial
7das kaj okzercadas ne-apartigatan au socian nudismon en ludoj,
do sun-kaj aer-banado kaj en eksterdomaj sportoj eenerale;

iun hejmo, en la familia rondo, li kulturigas la senvestan vion
1 la normalan vivon. La nudisto kredas kaj esperas ke la limoj,

tor kiuj nudismo povas esti ekzercata kun dececo, laugrade larĝi-
Gis kiam la ekzerco de socia nudismo fariĝos  ĝenerale ak-

ptata procedo.
tncipoj kaj Normoj.
Nia celo estas la sana menso en la sana korpo. Tioĉi estas

7nur kredaro sed vivmanierc. Suno, lumo kaj aero estas esencaj
nliĉoj de homa bonfarto, Ni kredas, ke tiuj-ĉi elementoj estas
oufiĉe uzataj en la nuntempa vivo, je la malprofito de fizika kaj
mia sano. Por la celo de sano kaj distrado kaj por la enstati-
de la h.:_no al sia monde ni oferas novan socian ekzercadun,bazi-
sur la korta saniga vmloro de eImolutre 	 elementoj

j en la spirito de naturecr:, gajeco kaj . plreco de korpo kaj men-
, kiujn ili simboligas. Ni celas fari la kiom eble plej plenan
n de suno, lumo kaj aero per program° de ekzercado kaj vivado
la malformo an tiu maniero, kiu rezultilos je la maksimuma fi-
a kaj mensa profito.
Ni kredas je la esenca sano de la homa korpo kaj de liaj funk-
-j: Ni tial rigardas la korpon nek kiel objekton de honto nek
ol temon por frivolecc au erotika ekspluatado. Iu_ajn sinteno
konduto nekonforma al tiu-ĉi elvido estas kontraua al la tuta
rito de la societo kaj havas neniun lokon inter ni.
La ekzercado de nia fizika kulturo tendencas•al simpleco kaj

kteco en liuj manieroj. ':Jj konsilas al niaj membroj pri la sana
j higiona vivo. Ni rezervas la rajton trudi abstinecon de stim-
110j kaj obriigiloj je niaj renkontiloj kaj sur niaj grundoj.
Ni invitas al nia membreco personojn de karaktero de ĉiuj aĝoj

j aMbau seksoj. Niaj celoj ne estas ekskluzive fizikaj au eSte-
knj sed prefere normala unuiGo de tiuj-ĉi. Ni faras neniujn
vÇ:jn pri politiko, religilau opinio kondice, ke tiuj-ĉi tiel
tas tenataj kiel ne malheligi la celojn de la Movado. Oni in-
ncas, ke la Móvado estu reprezenta de la tuta socia ordo.

•  
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Kion ni kredas. 
Ni kredas je la esenca sano de la homa korpo kaj de ¿iuj

giaj funkcioj.
Ni kredas je admoninstrui deziron al 2iuj personoj, pri pli-

bonigi kaj perfektigi la korpon per natura vivado eksterdome.
Ni kredas, ke sunbrilado kaj frea aero en rekta kontaktc

kun la entuta korpo estas bazaj faktoroj je konservado- de
brila sano kaj feliĉu.

Ni kredas je kreado de beleco en liuj objektoj kaj tial
kuraligas virojn kaj virinojn al per taga zorgo kaj kulturigo
krei por si mem la korpon belan.

Ni kredas, ke prezentado de la vira kaj virina figuroj en
iliaj tuteco kaj kompletece bezonas neniun pardonon au defen-
don, kaj ke nur en tia mensa sinteno ni povas trovi veran
castecon.

Ni kredas, ke la sanu de la nacio estos nemezureble antauen-A
pnsata per la larga akceptado de la principoj kaj nomoj re-
komendataj de laNATURISTAasocio.
Program° de Nudismo.

Ni asertas ke nudismo rigardas la vivon kiel esence puran/
Helpas mPralan kaj fizkal 	 j 	 'Neniam malnobligas -
ĉiam altigas/ Retenas niajn peijojn kaj agojn en pura stato/

Diras ke la korpo estas pli ol vestaro;/

Oferas fizikan-, moralan kaj spiritan kumforton al 2iuj/
Iras antau konvencia ĉasteco kaj inklinigas veran dececon,

castecon kaj moralecon/ Neas la argumenton ke portado de
vestajoj estas morala au spirita necese)/ Lokigas en unu frat-

:.„
econ ciujn sektojn kaj ekleziajnj sociojn/ Postulas purajn
motivojn de Giaj aliaintoWinspiras ficrecon de korpo kaj
estas rememorigilo, ke sana korpo devus fariGi universala
heredalo/ Montras, ke la sekso normale estas ne-maltrank-
viliga kaj malpliigas Gin al ia usta proporcio en la
skemo de vivo/ Faros de la instruo pri la grandaj faktoj de
la vivo, objekton de simpleco, beleco kaj vero.

La "Magna Carta" (granda plano) de Nudismo.

Sub gustaj protektoj kaj por la publika bonstato ni postulas
I. La malaperigo el niaj statut-libroj de ĉiuj locgoj, kiuj

proklamas kiel neleGan objekton la socian nudismon 221- si mem.
2. Difinado de almenau iu parto de niaj publikaj plZoj,

parkoj, piknik-grundoj kaj distradaj centroj por lokoj, kie
nudistoj povas libere vivi la naturan vivon en la malfermo.
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A. Barun 3en-hatm.

La 17-an de Februaro 1961 forpasis en la 85ea jaraGo A.Ben-Enimj.
linu el la fondintoj de la Vegetara movado en Israelo. Li estis
RultJara prezidanto de la Tutlanda Vegetara Asocio, kaj ĝis sia
Orto - aktivulo en la konsila Komitato.
A.B.Ben-Haim naskilis en Rusujo, en la urbeto Staraja-Usica,Besar .

Fininte la gimnazion li veturis Germanujon por studi la ingeni-
ran fakon., malgrau lia natura inklino flegadi malsanulojn, Al

.1 demando, kial li ne studas medicinon, li respondis: "La medicino
Instruas kuraci malsanojn kiam ili jam disvolvigis kaj elvokis
teroin. Kaj-kamencis pristudi la problemon pri preventado de malsa-
noj. Li studis kaj kolektis tiurilatajn librojn, kaj alveninte
Israelon (en la jaro 1920) daurigis la kolektadon kaj aranĝis am-
pleksan bibliotekon pri sangardado.

Ben-Haim estis en konstanta rilato kun eminentuloj de la roforma
nutrajscienca-kaj natura vivmaniero, kiel Prof. Werner Zimmermann,
Are Waerland, D-ro Bircher-Benner, D-ro Ralf Benner, D-ro
D-ro Malten, D-rc Beker, D-ro herelman kaj aliaj.
Ben-Haim kunhelpis spirite kaj materie je eldonado  de la vegetara

"revuo" Teva u Briut" (Naturo kaj Sano) kaj ankau je efektivigo do
aliaj gravaj entreprenoj.

Inter aliaj, B. verkis en sia lasta vivjaro la libreton "Per
onneco al sekuro kaj Paco" (Hebree, lus aperis).

Lia idealo, pri kiu li multe klupodis, estas-la ux9a neceso
starigi instru-centron por kuracistoj kaj iliaj helppersonalo, kie
ili akiru la necesan scion pri preventado de malsanoj.

Alia ideo pri kio li tlopcdis, estas-starigo de koopera loZdomo
kun komuna manĝejo kaj ceteraj aranaoj por solecaj vegotaranoj.

Foriris de ni sindonema pioniro de la vegetara mevado, sen ĝui
la realigon de siaj idealoj.

Ni daurigu klopodi por pli sana kaj lojplena vivado kaj lerpu
Sortojn de lia entuziasmo kaj senlaca agado, kiu ne ĉesis "ais lia
lasta spiro. - Honoron al lia memoro:
*****************************************************************

Diversaloj.

-Al la Spiritscienca Institut° de Martinus.-Elkoran dankon por la
libroj: "La Ideala Nutralo" kaj "La Idelo plej longe vivanta" -/ 	•.;(3 ekz.) Recenzo aperos en la proksima "Vegetarano".-J.D.
-Rulgaraj legantoj, Pagu' la kotizon al: J.H.Krestanov, 6 Septemvri 2
Sofic. (10 Levoj por 4 sinsekvaj n-roj.3 Levoj por unu n-ro(20paĝa).
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Nuntempe kal estontece.

--Matura fruktokarn 	 io 	 gos la nepre gusta homa nutraj°. Gi
ekstermos ĉiujn nutradolualsanojn, kaj per "-1 la homa organismo
lanaiĝos tiel, ke i povos libere vibri en kontakto kun la sankt
spirito, t.e. ke aiaj cerbo kaj nervaro povos sen ia malhelpo
trakti la plej altajn kaj transcendajn temojn, ĉe kio la halto m
akiros la ric6i1 de la plej alta sAo. El 2i tiuj faktoj sekvas
ke la evoluo turnos tre grandan parton el la homa energio en ali
direkton: ĉiun laboron nun dodiĉitan al la animala nutrado oni e
venonta mondepoko dcdi&ps al vegetara. Anstatau la nunaj tre am
ploksaj bestoproduktado kajIbestebuĉado esti$os gigantaj entre-
prenoj por sublimigi plantojn, por ke ili produktu pli multan kaj
pli bonan fruktokarnon. Oni evoluigos fruktojn, kies  grando kaj
kvalito mirindo superos tiujn dela nunaj, kaj la nuntdmpa amplc
sa agrikulturo estos anstatauata de hortikulturo; niaj kampoj
kun ondanta greno farig8s florantaj parkoj ol sublimaj Iruktarboi

tiu nova nutromaniero postulas multe malpli da toro ol
la nuna, la superfluan tersurfacon oni faros grandaj publikaj
parkoj. Sur grandaj razenoj kun Èarmaj boskoj, inter buntaj
florarangoj kaj belaj skulpta0j, inter pavilonoj, kanaloj kaj
arkaj pontoj la homoj image rerigardos al la antauaj barbara3oj.
En libroj ili legos kun miro kaj abomeno pri la kadavramanGado
de iliaj antauuloj, kaj ili konstatos, ke ties protekto al

bestoj havis sian originon ĉefe en kanibala avido al viando. En
pompaj muzeoj vidigGs ponardoj, hakiloj kaj grandaj buĉotranĉiloj,
fitlokoj, Gaspafilcj kaj aliaj murdaparatoj, mute parolanta  pri
pasinta primitiva moralo. Mem ne konanto malsanojn la homoj por_
historiaj verkoj ekscios kun teruro, kiel iamaj homoj estis tur
mentataj por malsanoj cn koro kaj pulmoj, en renoj, hepato kaj
la luta digesta aparato; ili legos pri ftizo kaj kancoro, pri kon
stipeco kaj nervozo k.t.p. kaj per Zi 6'io ili vidos ilustrataj
la vortojn de Jesuo, ko lia regno ne estas el 	 tiu mondo.

(el "La idoala nutralo" de Aartinus, traduko de C.  Graversen.)
***************************************************11**********
ANONCOJ:-. doziras korespondadi kun fraulino au juna
de intelekta nivelo. La nacia devon°, religio ktp.

ASalm Zamir.-(38 jaraga)- 	 Amirim, Galil-rogiono.
-Grupo de Israelaj veganistoj deziras kontakton kun
poj an diversaj landoj. Lingvoj: angle, german°, au
Adreso: M. Shehori. Tel-Aviv 1:3.0. 2449. Israel.

(kotizo por anoncoj: 2 resp.-kup. por iuj 10 vortoj).

-25-

P-ro Maurice Beddow Bayly1

La mondvasta illovado kontrau la vivisekcio de bosi:oj suferis
repareblan pertlon. Je la 22 junio, ĉijaro mortis la fama D-ro.

• Bedduw Bayly, Prezidanto de la Internacia Kultura Forumo, U.K.

Lia scio pri la vaneco de la suferado de la kumpatindaj simiej
1Gportitaj el hindujo por la eksperimentaj laboratori,ej, kaj.lia

,rma fidelece al la principo de la unuece de ciu vivo, faris ol

idealistan partopronanton  de nia laboro por 'eestprotektado,

Iel esprimita cn la"ĉarto de Bestrajtoj:'
Li estis, en la nuna epoko > majstro de la granda protestado

n icu lando, kontrau•la kruelaj eksperimentoj sur la bestoj,
A

jcie, kie ĉeoLtas persunoj kiuj klopodas kontrau ĉi tiu mai-
&

rala,senkora kaj dcgenera pratiko, oni lentos la perdon de lia

• ta kaj zorg-plena gvidado. La granda saĝeco kaj la valora
io kiun li posedis certe ne povas esti anstatuigita, sed feliĉe,

11 bona laboro dc D-ro M. Beddow Bayly ne povas ĉesi kun la morto,

ticd longe ke ekzistas idealoj de kompato indaj je nia klopodo,
tr ni trovas nin riigitaj por ĉd_am de la senneMbraj libroj, pro.-

ipe sur la medicina kaj kuracista aspekto de tiu grava problomo,
iujn li verkis.

Ne nur li estis asociata kun Hinduje (kelkaj el liaj verkoj

-epoduktiais en Hindi skribo) kaj la appiradoj de ĉi tiu lando

tektivigi la aksiumurr de humana agado-pri hamaj kaj bestaj inter-

rilatoj, kaj inter la homoj mem; sed li ankau kunigis kun la fra•
tulato idealista serĉanto, pere de lingvo irfternaeia,,la mondho-

man amikecon kaj la forigon do la milito inter la popoloj, ki°_:

skribis: 'La Etiko de la Eksperimentoj sur la Bestoj" okaze de

ia fak-keilveno de la Budhana Ligo Esperantista en Varsovio, du:
-xiversala .ongroso en 1959. Nia intenco estis tiamaniere im
nian filozofion de kcmpato kaj sen-perforteco sur la novan

civilizacion, kiu devas naskiĝi por ke la mondo  deturnu de si mem

randa katastrofon.
ĉiu Esperantisto povas nun informiĝi pri la inspiraj ideoj de

Dero Beddow .Bayly, kaj tiuj kiuj vclas posedi liajn librojn,
kaj-inalka.0 sin interesilas je hestprotektado, bv. sin turni alz

F-ilto,•Florence Barker,

Tnternacia Kultura Forum°, 127 Kevill Avenue, Hove

Virino
ne gravas.
Israelo.
veganaj gru-
Esperanto.

Sussex,
Anglujo.
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* * *

-Tri leonoj estis savitaj-de mortigo,(car ne kapablis plu par-
tppreni la prezentadon en Itala cirko, pro maljunecoy, Tio /(i.
okazis dank al la intervanoelastmomente-de la Itala bestpotokta
organizajo. La leonoj estis translokigitajal alia cirku, kies
mastr.ij certigis la bnfarton de la leonoj Per.Tlegado, nutrige
ktp. is atingos ilin la natura fino. Kumpreneble konu 2ace
lau kontrakto subskribita do la s.m- organizajo.

(Traduko el Tel-Aviva Gazeto)
* * *

La Uranq-Utang° en dangero. -La  registaro de Saravak, unu el
la :statoj de la In.donezia federacio,estas embarasita pro la
ebleco ke la gentd- de la Grandaj simioj, namataj Urang-Utango
malaperu entute, se la asado post tiuj grandegaj simioj daurs.

Tiu-ĉi inteligenta simio, kiun oni facile povas instrui diver-
sajn laborojn, troviGas nur en Borneo kaj Sumatra. En Saravak
(parto de Borneo) restis nur ĉ. 1000 Urang-Utangoj.

Okazis kunsido de speciala komitato kie oni pridiskutis la
aferon kaj proponojn. I.a. iu proponis ke oni havigu al la
Urang-Utangoj armilojn por ke ili povu sin defendi, tamen
tiun proponon oni ne aprobis.

(Traduko el "Maariv")
*

A A„Lau la decido de la Burmaa parlament°, farigis-cijare-la
Budhismo, la oficiala religio en la lando.

Por demcnstri solene ĉi tiun decidon, liberigis la cefminis-
tro U-Nu 540 bestojn, kiuj estis dediitaj al buĉado. Oni trans
lokigis ilin al.sekura regiono kie estas malpermesata persekuti
ilin. Burmo farigis dc unu el la malmultaj landoj en la mondo.
kie la buĉado estas malpermesata. 	 ^

Jakob 1,217 (SiPOStr0)*
* *

Ni estu "fakaj" vecretaranoll

-Vere, estas jam tempo, ke la metia vegetarismo venu en la
mondon. Ke la moralaj postulojk"ne suferigu" kaj "ne  mortigu"
validu ankali en la metia vivo, guste en la tagtaga metia vivo
kiu decidas pri nia mondrigardo. La nuna faki-konceptb, kiu .
konas nur la mongajnon, kaj ne atentas la algluitan sangon sur
4.gi,-deTius finfine esti rompata per metia digno, konforma al he-
meca sento kaj honesto. Kion helpas ic4iuj bestpr&tektaj orgn-
izajoj, se tia besttenado ekzistas en iaj mallumaj anguloj? Ci-
tio helpas nur la firma malakcepte le 
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mi ne bezonas viandon: au la. rekta sinteno de la produktanto:
"ili dankas elleore, tion mi ne faras: se vi viandon deziras-
faru Erin mem". Ni preferas rigrdi-dum la tuta  tago-nur fruktojn
nuksojn kaj legomojn, ol rigardi viandajojn. Ni volas labori
dum la tuta tago-ĉe bona au malbona vetero-en nia $ardeno, ec se
la gajno estas pli malgranda. Jen okupo pli deca ol dehaki la
kapojn do 2000 kokinoj, post kiam ili metis, lau la kalkulo
200,000 da ovoj, au flegadi bovidojn dum 14 semajnoj, la tempo-
dauro de ilia vivado, je kio la bredisto decidas. 5e, ni estas
homoj: Wi volas porti fiere la nomon "Fakaj vegetaranor kon-
sidero la turmentata bestaro.

Ni deziras kaj esperas ke kiom eble pli da konsumantoj alilbs
al la fakaj vegetaranoj, kaj subtencs ilin kiel produktantoj kaj
liverantoj de siaj necesaloj.

Osvald Kiehne
(Traduko el: "Sontrauer Gesundheitsbote")

*******
*******

kunlaboru favore la Bestrotektado: 
Ni petas niajn reprezentantojn kaj la ceterajn amikojn de la

"International Cultural Ferum. U.K. (Internacia Kultura Ferumo)
en•diversaj landej diskonigi kaj disvastigi-kiom oble-la"aart(5n
de la 9e8trajtcr.

Ni estas erganizalo pestmilita kiu ne posedas ian fondagen.
La monsubteno estas nesufiĉa kaj la elspezej-grandaj. Do, via
SEI?V0 por la beno de la bestaro; por informigo, cole elvoko de
simpation kaj entuziazmon al la afera en via medio, por
varbado de 	 membroj al nia organizalc, per eduko do la publika
opinio je kunsento al la bezonoj dela bestoj kaj ilia ku aeige
per traduko kaj represo de la s.m. earte, celo publikigo en la
loka gazetara ktp.-estas dankeme akcoptata.

Ekde la apero de la Ĉarto (4-oktebro 1953) ciu mcnero estis

elspezita por lia publikigo, neniu ricevis ian pagon Iaj nun,
nenia monrezervo ekzistas por ke ni povu dissendi la Carton al
aliaj landoj.

Pro kunsento kaj kempato al la suferanta bestaro ni skribisA.
citiun al-vokon kun la konscio ke estas nia devo helpi ilin enA.
cluebla maniero, car ne  kapablas helpLsin mem.

F. Barkor
Honora Sekretario de'International  Cultural Forum U.K.
127 Nevill Avenue; hove 4, Sussex, Englaizd.
(Skribante al F-ine F.Barker e.ldenu afable respendkupanc(j)h..
**************~********************************************5.
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La leganto parolas.

(letero de R.N.) - "Elkoran dankon por la lus ricevita "Vegetara-
no" n-ro 13/14 kiun mi malpacience atendis. i■bkompencis min Zia
interesega enhavo.

Kial okazis tiu 21 granda malfruilo? Kelkaj amikoj, kun kiu
mi korespondas, plendis ke ne ricevis!lis nun la "Vegetarano" ral
grau tio ke-sendis rospondkuponoL Bonvolu do tuj sendi al ili
la revuon. Cu ne estas por vi la eldono de "Vegetarano" tro mai:
facila tasko? En via lasta letero armi vi mencils, ke vi labori
dum 1922/23 en karbominejo proksime Bochum (Germanujo) el kio evl
dentieas.ke vi ne estas tiom juna, kaj krome vi menciis, (sur paat
30) ke la elspezoj superas la enspezojn, kaj certe vi ne estas ti
riĉulo, kapabla suferi konstante la monperdon. Mi kredas ke vi no
ofendia'os, se mi propunus, ke vi transdonu la eldoncin al iu alia.
Ke la"Vegetarano" 'e'esu aperi estus vere, grand perdo por ml kaj
sendube por multaj aliaj logantoj. Bonvolu do mencii en la sek-
vontan V-ano'n kion mi Proponas, kompreneble se vi konsentas, se
jes, vi elonu estonte la revuon "Lau eblecoj,"' as vi trovos kon-
venan eldonanton, kiu konsentos transpreni la laboron.

Koneerne.la fondo de inter7acia vegetara kolonio, je kio vi
klkfoje monciis, ĉu ne eblas ke la "dum-tempa laborgrupo de kan-
didatoj por I. V. Kolonio" kiun vi proponis,-kaj vere estas nec-
cesa-ekstaru en Israel°, eble en Amirim? Mi atendas vian respond-
on kiu estas por mi speciale grava, ĉar mi ali'jUs tuj, se estus
por mi, same por la ceteraj interesuloj, la ebleco restadi en
Israel() almenau unu.jaro. Monon por lipkakto mi posedas, ankaU•
por reveturo, sed ne plu. Tio signifas, ke ekde mia alveno Israe
ön,.mr dev- s gajni por mia vivtenado. Esperante ricevi de vi
baldau detalajn klarigojn, mi salutas vin amikeco. 	 a R.N.

***********
(rosPondo:al s-ano R.N.) -Vian leteron 	 ricevis kaj dan-
kas vin elkore por .via propono, kiu devenas de sincera kunsento
Mi entute ne ofendigls, sed male, mi Qbjus transdoni la eldonon
(kaj ankau la redaktadon), se troviZus konvena s-;ano, tamen  nur
post konsilic kun kelkaj sindonemaj subtenantoj  de- la revuo.
Verdire estas por mi la eldonado kaj redaktado, ne 'facila tasko,
tiom pli ke mi devas labori por mia vivtenado. Tamen la penso
ke mi plenumas gravegan taskon, ekde komence  1959, kiam mi trans-.
prenis la eldonon de la "V-ano, /ear alie ĉesus ia apero-havigas
71 mi senton de granda feli'ĉo. Kaj se iu demandas min: de kie

entuziasmo por la afero? Mi respondas fiere; tiun ĉi
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entuzia5mon mi heredis de la fondinto de T.E.V.A.  kaj reno-
vigintu de "Vegetarano" -(post 18 jara interrumpo) la nefor-
gesebla al mi N.B.Havkin (mortis -17, 11, 1957). Por W.B.
havkin sstis Esperanto kaj Vegetarismo  unu tuto neapartig-
ebla. Co ambau movadoj estas la "interna ideo" la sama, .

nome la ideo pri paco, kion s-ano Teich tiom bone klarigas
en sia artikolo: "La komuna bazo de Esperanto. kaj Vegetaris-
mu", kion mi tutanime aprobas.

Necesas aldoni: ambau -ismoj akcentas la gravecon de ia
sanecp. Esperanto - kies"interna ideo" estas: la resanigon
de la homa socio, per sekurigo de konstanta paestatj inter
la popoloj, je kio.neutrala kumprenilo povas multe •ontribui,
(tiucelo i estas kreita) kaj la vegetarismc, kies "interna
ideo" estas: pacaj rilatoj kun la vivestaIl (kiuj ne danacr-
igas nian ekzistadon) kiel antaukondiĉo de pacaj rilatoj in-
ter humo aj humo. Nur tiam estos la individuc:  plonsana  ĉar
liber3gita de timo elvukita pr la danU,ru do militeksplodu.
-Ke la tiru:: estas malsaniga,. Gni jam delonge konstatis. Nun
estas kompreneble, kien N.B.Havkin ritencis diri por ia v()rto
"Evano" (Esperantisto-Vegetaran). Gi estas nova ismo, devon-
anta de la du ismoj: Esperantismo kaj Vegetarismo.

Ni estu Evanoj kaj propagandu la Evanisaon. Nia organo 
estas la Esperantligva "Vegetaranol Hazarde, mi estas la el-
dGnisto, mi scias ke mia lingvi)scio ne estas sufiĉa, sed nia
afero estas ticn gravega kaj necesega, ke kapablas "Parlic;i^
ec mutulojn: " Gis venos pli kapabla redaktc)ro, mi plenums-
lau mia peve-la taskon, lau la Talmuda dirao iie n estas  
HOk0, klopodu vieesti la humo."

Krome. vi i-1 eraris. Lau 13. Shw, la vivspace de la humu
1-1:111/ 	- - X"'"Reiro al Metu'lelah") dun mi estas nur 64A
aga, do an.zorau"juna'humc,., kaj verdire santas min juna.
Eblas ke ankau mi lisvivos 150 jarujn, se dume ne akazes io...
Bedaurinde B. Shaw gisvivis nur 92 jarGjn, estanta vigla kaj
laburkapabla lis la fino. IU povos -laurigi la eld'ziadon; kaj
mi esperas ke la 1gantoj konsentos, pagante por 4 sinsekvaj
n-roj (au por 2 n-roj). Unuvorte: la:apero de "Vegetarano"
estas necesega kaj ebla.Oferi iun por la idealo, devas iu
idealist.) leaj mi ne volas esti escepto. Do la legantoj  mi
petus nur, ke ili facilig-a al mi la lab:)rcn, per tuja alsendo
de la kotize, post la ricevo de "Vegetarano."(.ntauPago estas
ankau bonvena).

Jencerne starigo de ”Dumtempa laborgrupu" on IsraeJe;. 
Eblas ke Israel e estas unu el la plej knvenai 	 fiucele.
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La interesigo pri la novfondita stato estas granda, kaj la nanbro
de la vizitantoj-el diversaj nacioj kai landoj-kreskas konstante
i.i. multaj kiuj restadas dum certa tempo, laboranto en ia Kibuco
(laberista komunumo) kiuj abundas en Israelo. La kibucoj estas
fenomeno kiu elvokis grandan interesign kaj admiron en la mondo.
"Sole por vidi kaj sperti la Kibucon meritas veni Israelon." dira
multaj, kiuj vizitis ilin. Same povus alveni vegetaranoj kiuj
restadu en Kihuco dum certa tempo. Por nia celo gravas, strik-
taj vegetaranoj,,iuj interesiĝas pri fondo de Internacia Vegetarl
Kolonio, kaj aligus al gi sokta.5 ì.Ie estas malfacile, organ-
ii ilin-dume-en unu grupo kiu partoprenus kaj stariaus  la dum-tempan laborgrupon, supre menciita. Se ni sukceses tiel organizi
fortan grupon de 40-50 kandidatoj, tiam ni povus alpali al la ,dmirealigo de la dua 2tuvp:stariga. de la I. V. Kolonio mem. Por ilne".111organizita grupo eblas .aulton atingi:

Konvenan terenon eblus ricevi senpago de laStato, tamen mi
ne povas garantii tion, oni povas ja antaue informiai. Due, povus
la grupo de la kandidatoj, kontakti ankau kun aliaj 'Atatoj, kaj
fine fondi la kolonion, kie interkonsento estos atingota. KeEsperanto estu la komuna lingvo inter la grupanoj-estas memkan-
preneble. Tial devos ĉiu partoprenanto scii Esperanton. LaVegetara kolonio nirìm , ne kapablas akcepti la proponitan grupon,
kion mi ege bedauras. Eble en la estonto.

Preta' havigi al vi pluajn informojn mi salutas vin, kaj viajn
amikojn kiuj interesilas pri "Vegetaranc". kaj I.V.K.-elkore.

*****************************************************************
RIDO SANIGAS
************

Du striktaj naturistoj.
A. - Mi intencas rezigni la bovinan lakton. K-ado D. klarigisal mi ke ne decas forrabi la nutralon de Ia 'bovido.
B. Stultajoj: ne atentu kion la strangaj kaj kampatemajvegetaranoj diras. Antau clo gravas nia sano.
A. - D. diras, ke ankau el saneca vidpunkto ni devas rifuzi lalakton. Dum la melkado, estas la lakto eksponata al la in-fluo de la aero kajdiversaj bakterioj, i. i. malutilaj-enpenetras en la lakton, tiel ke i entute ne taugas por ni.B. - Hat-eblas eviti la kontakton kun ia aero. (entuziasue) kiel

naturistoj, ni klopodu proksimiGi-kiam eble-al la naturo.
Ni prnu la lakton rekte de la fonto:

A. - Cu? Ni suil la lakton de la bovinaj mamoj?
B. Jes: se ni volas esti striktaj naturistoj:
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- Vi pravas,seel. kion ni faru, se la bovino kontrauos? gi povas

ja piedbatit
- Ne timu: ni ligu. la'bpvinon-antau la sŭdado:

- Bonege: d'isrevido, mi rapidas foriri, por aĉeti bcwinon-..

Vinr la naturiamo:
-Vivu la naturismo kaj - for la vegetarism61

********

- Audu la novalon: raketö sendita de la tero, atingis la lunon.
La piloto revenis vivo, el kunprtis 9enc:jn do la luno: NO
riauros longe kaj ni-kx3nkeros la lunpn:

- nekredeble: tamen mi eksciis alian novalen, entute ne l';oigan.
La Marsan_j rreti'cIas'ataki kaj konkori la teron, por super-

regi nin.
- Tiu ĉi neniam okazos: prefere ni ciuj pereu, per Ia atem...-
bemboj: Helpe nia glurrica scienco, ni kapablas plenumi tion
plensuka,set..- 	 .***************************************************************

Recenzoj.

"S.0.81-Vo11z in Gefahr." (Popolo en dan'aevo) estas la. monata per-
)(ial° de la :Ago de Liversociaj Vivreformuloj (Bund Freisozialer
.bensreformer, BFL.) redaktita de Georg Otto. Tiu i organiza3o
1-•itas la atenton de Ĉiu vivreformul?e, (kiu ja inkludas la vege-
anojn). Jara 'cle la unuaj 5 numeroj eblas konvinkiai, ke -lernas

ri vivreformuloj kiuj akcentas ĉiwin aspektojn de l'vegetariano,

recipe la mondekonomian. 1i sugestas tralegi atente la artikolon:
vegetarismo kaj libersocia ordo." Dua artikolo aperos en la sek-

vanta V-ano. LaViV-a.. spirito" de' "S.O.S." estas la vigla akti-
vulo S-ano Georg Otto, kiun ni salutas kaj deziras al li sukceson:

(same al la kunlaborkitoj). Ni varme rekomendas lin legi. La prezo'
unuopa kajwp estas 0,50 DM q-sendkostoj.  (au 2 resp. kup.).
donejo: Bund Freisozialer Lebensreformer, Berlin-Lichtenfelde,
alonie Zukunft 109, (Germanujo). Georg Otto.
(Espereble aperos Esperantlingvaj kajeroj de S.O.St)**************************************************************31-**
-Kelkaj legantoi ne ricevis la antauan V-ano"n, malgrau enpago por
la revuo,eble pro-perdo de iliaj leteroj. Espereble indulgos  min,
kaj skribos kiam da resp. kup. ili sendis.(p.k. sufiĉas) J.D.
-Resp. kup. estas maloportuna pagilo,-la pordo estas duono de Zia
valoro. Pagu prefere per mono al: "Bank Leumi le'Israel" Safad,
Meram ha'Galil Israel°, por Jehezkel Dorn.
--au al S-ro Th. -Wjeich, Se :. de T.E.V.A. Germanujo. (VIdu palo 2)

via J.D.
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" •Vogotaranoj ol ĉiuj pupoloj, unuigu helpe la Mondlingvo ESPERA
efil***************************************************************.

****-y ,cif,a113.a.,41,..9*****

-Tiam mi'returnos al la popoloj lingvon puran.
_Ia az 	 ..-hpoh 	 71.1 	 brurah.
-for then will I turn to the pedple a pure language.

*****************************************************************.

Ni publikigas la supran citaaon el la Nalnova Testameny6, ne
pro religiemo sed por montri ke jam antau 2000 jaro (kaj pli frue)
H0120J komprenis la gravecon kaj sentis kiom necesas komuna lingvo
interpopola. Nun ni jam posedas i tiun "puran" lingvon:ESPERAD
kreita de nia majstro L.L.Zamenhcf, kiu vere moritas-pro eia "Int
Ideo"-la hunorigon: "Pacprofeto de la dudeka jarcento
*****************************************************************
"En laboro paca ne laciu, ĝis la bela sono de 1'h3maro,

por eterna ben'efektivios.'.
*****************************************************************

Grava Infurmo! 

-La U.F.A. Delegita kaj sekretario de T.E.V.A. S-ro Th. W. Teich
estas proponita okupi la jficon de Prezidanto do T.E.V.A. kion ni
rekomendas. Certe legantoj de "Vegetarano" kaj 'nombroj de ToE.V.A.
aprobos tion per alsendo de letero (au P.K.)

Interesuloj pri membrig8 al T.E.V.A,-petu formularon.

**********************************~*******#*****71*********~

ESPERANTO VEGETARA HEJMO

en la belega vintra. banloko Tiberias.
Gastoj estas bonvenaj:

Esperanto, angla, gormana, franca, bulgara estas parolataj.
*Adreso: Sin° Erna Ben-Maim. Gordon Str, Tibrias, Israel°.
al-1~~4~1******************************41-****************-1-**

Diversaloj 
-Dankesprimo.7,-a1 S-ine E. Ben haim por masinskriba-al S-anoj
A. Losch kaj S. Zamir por traduka 2,aboro/-al la U.E.A. delegito
D- Bakker por grava servo/-al S-ro Charles Prager por donaco kaj
presaloj/al F-ino Florence Barker por servo kal revuoj./-al
A. Mosch, F. Nieseler, S. Bogdanvicz, Walter Sammer, S- ino Frazer■.
por la libro-donacoj, kaj al ĉiuj legantoj kiuj subtenas "V-aneYunn
-Plena listo de "Kvitancoj" aperos-pro manko de lokor en„ la sok-
venta V-ano. Sendu afable la kotizon-se vi prokrastis gis nun.

(Esnerante)
(Hebree)
(Algle)
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